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A Savannah Resources PLC (“Savannah”) é uma empresa de prospecção mineira, cotada na bolsa de valores de Londres
(AIM:SAV) que está a desenvolver um projecto de lítio na região do Barroso, sobre o qual emitimos estes boletins
informativos. O principal objectivo da Savannah é dar a conhecer aos habitantes das comunidades vizinhas do projecto
os trabalhos que estão a ser realizados e aqueles que estão planeados. O Projecto da Mina do Barroso trará
oportunidades económicas, demográficas, sociais e comerciais excepcionais para a região do Barroso e, ao mesmo
tempo, implementará práticas de gestão ambiental líderes da indústria.

Maio na Mina do Barroso

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) organizou, em maio, duas sessões de esclarecimento para debater
o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Mina do Barroso. Integradas no âmbito da audiência pública, estas
sessões tiveram como objetivo prestar informações, recolher opiniões e sugestões, bem como esclarecer
dúvidas.
A primeira reunião foi realizada em formato digital e contou com a presença de mais de uma centena de
participantes, entre diversas partes interessadas, nomeadamente membros da comunidade local. A segunda
sessão foi presencial, apenas para entidades convidadas pela APA, e teve lugar em Boticas.
Em ambas as sessões, grande parte das questões apresentadas estiveram relacionadas com temas que têm
vindo a ser abordados pela Savannah, quer através do EIA, quer nos seus materiais de comunicação. Para
apresentar as diversas fases do projeto, desde o seu início até ao fim da exploração, assim como as medidas
de mitigação previstas e as respostas às diversas questões apresentadas, os debates públicos contaram com
a participação da empresa que coordenou a realização do EIA, a Visa Consultores.
No seguimento da segunda sessão de esclarecimento, que se realizou em Boticas, a Comissão de Avaliação
aproveitou o momento para realizar a habitual visita ao projeto, uma ação prevista durante o período de
Avaliação de Impacte Ambiental. A visita ao terreno cumpriu o objetivo de demonstrar à Comissão de
Avaliação de que forma todo o empreendimento foi desenhado e como será adaptado à realidade local.
As sessões de esclarecimento permitiram à Savannah reafirmar o seu compromisso em desenvolver um
projeto sustentável e responsável e que crie valor para a região e para as suas comunidades.
O Estudo de Imapacte Ambiental vai manter-se em consulta pública até ao próximo dia 16 de julho, de acordo
com a última comunicação da APA. Após o debate público, a Agência Portuguesa do Ambiente deverá emitir
um parecer, tendo por base os resultados da consulta pública e da análise da Comissão de Avaliação. Caso não
haja atrasos, a Savannah espera um resultado durante o segundo semestre de 2021. Dependente dos
resultados do EIA, a construção deve iniciar-se em 2022, com objectivo de atingir a produção comercial em
2023.

A Savannah reabriu, a 19 de maio, o Centro de Informação à comunidade, em Covas do Barroso, e com uma
novidade: uma maqueta 3D do projeto. Esta maqueta permite uma melhor visualização de como o projeto
será construído e de como será a sua implantação no local, dando uma perspetiva mais aproximada da
realidade. Uma vez que o projeto se encontra ainda em fase de estudo prévio, a maqueta poderá ser adaptada
às possíveis alterações necessárias, com três opções alternativas, podendo ainda, caso seja aprovado, serem
propostas outras alterações.
O Centro de Informação tem agora também um email dedicado, centro.informacao@savannahresources.pt ,
e uma linha telefónica, +351 276 438 008. Poderá visitar-nos todos os dias, das 9h às 13h e 14h e 18h.
As nossas linhas diretas para a comunidade permanecem abertas em: community@savannahresources.com
ou através do +351 927 576 199.

Maqueta 3D - Mina do Barroso

Para obter mais informações...
A Savannah disponibiliza uma página de internet dedicada à Mina do Barroso, www.minadobarroso.com, bem como uma secção para a comunidade na sua
página principal: www.savannahresources.com.
Se gostava de visitar os locais onde estamos a desenvolver os nossos trabalhos para ver qualquer uma das operações ou se tiver alguma dúvida, a nossa equipa
tem todo o gosto em recebê-lo e a responder às suas questões.
A responsável para contactos com a comunidade é Joana Prazeres, que pode ser contactada através do número 927576199.
Para qualquer questão adicional, por favor envie-nos uma mensagem de correio eletrónico para o endereço community@savannahresources.com.
Responderemos logo que possível.
Pode seguir-nos no Twitter: @MinadoBarroso

